
1 

 

 باسمه تعالی

 افسانه مالحسینی

 ایران دانشگاه علم و صنعت-استادیار دانشکده شیمی

 کرمان شهید باهنردانشگاه  تجزیهشیمی دکترای آخرین مدرک: 

 amollahosseini@iust.ac.ir: آدرس پست الکترونیک

 Google scholar citation: https://scholar.google.com/citations?user=sAl3DYUAAAAJ 

 5834  داخلی 44577277تماس:  تلفن

 

 :سوابق تحصیلی

  7847الزهراء، ، دانشگاه شیمیدبیری  کارشناسی:

 

 7837، شهید باهنر، دانشگاه تجزیهشیمی  ،رتبه اول  کارشناسی ارشد:

 گیری اندازه و راجاستخ در( C18) پیوندی سیلیکای اکتادسیل از استفادهعنوان پروژه کارشناسی ارشد: 

 SPME-GC-FID روش به ای حلقه چند آروماتیک های هیدروکربن

 

 7833، شهید باهنر، دانشگاه تجزیهشیمی رتبه اول،  دکتری:

 آن کاربردهای و استیل، روی فسفات پلی دوپنت با پیرول پلی الکتروشیمیایی پوشش عنوان پروژه دکترا:

 SPME وSPE  در

 

 

 

mailto:amollahosseini@iust.ac.ir


2 

 

 اتی فعال:زمینه های تحقیق

 جداسازی )میکرو و نانو(  

 آالینده های محیط زیست  
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لزوم حذف مشتقات گوگردی از منابع نفتی به عنوان آالینده "افسانه مالحسینی و فاطمه مهدوی پور ،. 88

رزی،منابع ، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاو"محیط زیست

 .ایران -، تهران7817طبیعی و محیط زیست، 

 

الکترود اصالح شده  "علی غفاری نژاد، سید حسین حسینی خضری، نغمه صادقی و افسانه مالحسینی  . 87

هشتمین سمینار دوساالنه الکتروشیمی  "با نانوذرات اکسید کبالت برای تولید الکتروشیمیایی هیدروژن

 .رانای -، بابلسر7817ایران، 

 

، اولین همایش ملی کاربرد "پلی مرهای هوشمند -پلی مرهای هادی"افسانه مالحسینی و طاهره وافی، . 82

 .ایران -، تهران7817فناوریهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی، 

 

 از نمونه های آبی توسط نانو کامپوزیت پلی پیرول (III) حذف آهن "افسانه مالحسینی و مریم کریمی، .81

Fe3O4/ " ،ایران -، تهران7815، اولین همایش ملی کاربرد فناوریهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی. 

کاربرد نانوکامپوزیت پلی پیرول پلی فسفات در میکرواستخراج فاز  "افسانه مالحسینی و طاهره وافی،  . 84

همایش ملی کاربرد فناوریهای ، اولین "در نمونه های طبیعی k جامد جهت استخراج و اندازه گیری ویتامین

 .ایران -، تهران7815نوین در شیمی و مهندسی شیمی، 

 

ا ستخراج آسیکلوویر از نمونه های ادرار و بزاق "افسانه مالحسینی، منیژه سیار و حسن سلطان دوست،  . 83

وماتوگرافی به روش میکرو استخراج فازجامد درون لولهای پوشش داده شده با پلی پیرول، جفت شده با کر
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 -، تهران7815، اولین همایش ملی کاربرد فناوریهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی، "مایع با کارآیی باال

 .ایران

 

سنتز نانو ذرات اکسید آهن و اصالح سطح  "افسانه مالحسینی، شهرزاد جوانشیر و فاطمه مهدوی پور، . 81
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 :طرح پژوهشی

 ج فاز جامد مغناطیسیتهیه نانوجاذب های مغناطیسی پلی مرهای هادی جهت استفاده در استخرا 

  اندازه گیری و پایش فتاالت استرها در مواد غذایی بسته بندی شده به ویژه در بطری های آب

 معدنی به روش میکرواستخراج فاز جامد/کروماتوگرافی گازی

 تهیه نانوذرات نقره به روش سبز 

 تهیه و کاربرد نانوذرات قالب ملکولی مغناطیسی در روشهای میکرواستخراج 

   مسطح به روش الکتروریسیغشاهای پلی مری تهیه 

 

 (: راهنماروژه های دانشجویی )به عنوان استاد پ

 کروماتوگرافی و(  SPME)  جامد فاز استخراج میکرو روش وسیله به آب های نمونه در فتاالتها تعیین -1

فسفات/دانشگاه آزاد اسالمی  پلی با شده دوپ پیرول پلی با شده داده پوشش استیل فیبر از استفاده با گازی

 واحد ساوه

 میکرو در جدید پوشش یک عنوان به استفاده جهت آنیلین پلی-پیرول پلی کامپوزیت میاییشی سنتز -5

 ساوه واحد اسالمی آزاد دانشگاه طبیعی/ های نمونه در K ویتامین(  SPME)  جامد فاز استخراج

 فاز استخراج میکرو وسیله به آبی های نمونه در ها فتاالت گیری اندازه جهت شده اچ استیل فیبر تهیه -8

 ساوه واحد اسالمی آزاد دانشگاه/ جامد

 توسط آبی های نمونه از ها فتاالت استخراج برای آن کاربرد و سرنگ سوزن داخلی سطح کردن اچ -7

 ساوه واحد اسالمی آزاد دانشگاه/ جامد فاز استخراج میکرو تکنیک
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 از استفاده با(  SPME)  جامد فاز میکرواستخراج توسط طبیعی های نمونه در K ویتامین گیری اندازه -2

 ساوه واحد اسالمی آزاد دانشگاه/ فسفات پلی -پیرول پلی کامپوزیت با شده داده پوشش استیل فیبر

 

 استخراج میکرو وسیله به آب های نمونه در(  PAHs)  ای حلقه چند آروماتیک های هیدروکربن تعیین -1

/ آنیلین پلی -پیرول پلی کامپوزیت با شده داده ششپو استیل فیبر از استفاده با(  SPME)  جامد فاز

 ساوه واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 

 تعیین جهت باال کارایی با مایع کروماتوگرافی با شده جفت ای لوله درون جامد فاز میکرواستخراج -4

 ساوه واحد اسالمی آزاد دانشگاه/ بیولوژیکی های نمونه در آسیکلوویر

 

 عنوان به عنوان به آن کاربرد و Fe3O4 نانوذرات/ پورفیرین سولفونیتروفنیل اکیستتر شناسایی و سنتز -3

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه/ مغناطیسی جامد فاز استخراج توسط سنگین فلزات استخراج جهت جدید جاذب

 ساوه

 

/  یرولپ پلی کامپوزیت توسط مغناطیسی جامد فاز استخراج روش به آبی محلول از(  III)  آهن حذف -1

 ساوه واحد اسالمی آزاد دانشگاه/ Fe3O4 نانوذرات

 جاذب عنوان به آن از استفاده و ها کرومن - 4H مشتقات توسط Fe 3 O4 مغناطیسی نانوذرات اصالح -77

 نفتی/دانشگاه علم وصنعت ایران منابع از دار گوگرد های آالینده حذف و استخراج در جدید

 

 با اسید آسکوربیک جامد فاز میکرواستخراج در استفاده جهت جدید کولیمل قالب پیرول پلی سنتز -77

 ایران وصنعت علم دانشگاه کمومتریکس/ های تکنیک
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 های نمونه در ها فتاالت فازجامد میکرواستخراج در جاذب عنوان به آن از استفاده و جدید فیبر نانو سنتز -75

 ایران وصنعت علم دانشگاه/آبی

 

 ایران وصنعت علم دانشگاه/سرچشمه مس مجتمع جانبی محصوالت از نقره تنانوذرا تهیه -78

 

)  مغناطیسی جامد فاز استخراج میکرو در جدید مغناطیسی جاذب نانو کاربرد و شناسایی سنتز، -77

MSPE  )ایران وصنعت علم دانشگاه/آبی های نمونه در ها فتاالت 

 

 گیری اندازه و تشخیص برای مغناطیسی لیمولکو قالب پلیمر پوسته هسته نانوذرات سنتز -72

 ایران وصنعت علم دانشگاه/تیوپنتال

 

 توسط آب های نمونه در(  PAHs)  ای حلقه چند آروماتیک های هیدروکربن گیری اندازه و استخراج -71

 ایران وصنعت علم دانشگاه/آنیلین پلی -پیرول پلی کامپوزیت نانو با شده داده پوشش همزن میله

 

 نانوذرات/  پیرول پلی مغناطیسی پوسته -هسته نانوکامپوزیت توسط آبی محلول از آلومینیوم حذف -74

Fe3O4 ایران وصنعت علم دانشگاه/قراضه آهن از شده تهیه 

 

 پلی کامپوزیتی نانوفیبر توسط ای چندحلقه آروماتیک هیدروکربن گیری اندازه و استخراج -73

مغناطیسی/دانشگاه علم  جامد فاز استخراج روش در جدید جاذب انعنو به مغناطیسی زئولیت/آکریلونیتریل

 و صنعت ایران
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 پروژه دانشجویی)به عنوان مشاور(:

 به عنوان به آن کاربرد و سیلیکا مزوپروس بستر بر پورفیرین فنیل کربوکسی تتراکیس شناسایی و سنتز -7

 حد ساوهآب/دانشگاه آزاد اسالمی وا از کادمیم فلز حذف در جاذب عنوان

 با تقطیر آب، با تقطیر مختلف روش سه از استفاده با دنایی آویشن گیاه اسانس کیفی و کمی مطالعه -5

 فوقانی/دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه فضای جامد فاز میکرواستخراج و آب بخار

 فلزات حذف جهت ذبجا عنوان به پاالدیم نانوذرات به آن تبدیل و مستعمل کاتالیست از پاالدیم بازیافت -8

 ساوه واحد اسالمی آزاد دانشگاه/صنعتی پساب از آرسنیک مانند سنگین

 برخی حذف در آن از واستفاده مالمین با شده دار عامل کربنی نانومتخلخل ترکیب شناسایی و سنتز -7

 ایران وصنعت علم دانشگاه/پساب از سنگین فلزات

 فلزی اکسیدهای و آمین های گروه با آنها اصالح و یکاتیسیل نانومتخلخل غشاهای شناسایی و سنتز -2

 ایران وصنعت علم دانشگاه/CO2/CH4 گازی مخلوطهای از CO2 جداسازی برای

 قالب ژل-سل نازک خیلی فیلم با داروها برخی الکتروشیمیایی گیری اندازه و شناسایی امکان بررسی -1

 ایران وصنعت علم دانشگاه/ملکولی

 -آهن کاتالیزگر با شده اصالح الکترود روی بر هیدروژن آزادسازی و متانول شاکسای بررسی -4

 ایران وصنعت علم دانشگاه/مولیبدن

 و پسابها از سرب حذف جهت Fe3O4/ آنیلین پلی-پیرول پلی مغناطیسی های نانوکامپوزیت سنتز -3

 ایران وصنعت علم دانشگاه/فرایند این سینتیکی مطالعه
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 برای نقره مغناطیسی نانوذرات با شده اصالح پخشی مایع-مایع میکرواستخراج در یونی مایعات کاربرد -1

 روش به النتانیدها های یون و سنگین فلزات های یون از برخی کم مقادیر گیری اندازه

 ایران وصنعت علم دانشگاه/اسپکترومتری

 ایران وصنعت علم انشگاهد/کربنی های نانولوله کردن پراکنده در هادی پلیمرهای اثر -77

 در ای حلقه چند آروماتیک های هیدروکربن واجذب/ جذب بر آلی ماده و سنگین فلزات اثر بررسی -77

 ایران ،پژوهشکده محیط زیست وصنعت علم دانشگاه کائولین/ رس خاک

: هآلود خاک در سنگین فلزات و ایحلقهچند آروماتیک هایهیدروکربن تحرک و واجذب مطالعه -75

 زیست محیط ،پژوهشکده ایران وصنعت علم دانشگاه/ الکتروکینتیک پاکسازی بر رویکردی

 :تالیف و تدوین

 چهارمین و شصت و چهارصد در شده تصویب)  عکاسی ظهور فرایند به مربوط استانداردهای تدوین -

 7831 خردادماه( مر پلی و شیمیایی استاندارد ملی کمیته اجالسیه

 اسپکترومتری روش به سیانوفرات هگزا گیری ندازها: سیانیدها تجزیه -

 نقره میزان گیری اندازه -

 میکرو جذب کجلدال روش به آمینو نیتروژن کل گیری اندازه -

 هیدروکینون میزان گیری اندازه -

 میکرو جذب روش به آمونیاکی نیتروژن گیری اندازه -

 

 ابتکار و نوآوری:

 SPMEطراحی و ساخت ابزار  .7

 ه الکتروریسیطراحی و ساخت دستگا .5

 


